
Verksamhetsberättelse 2020 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen kunde på grund av covid 19 inte hålla sitt årsmöte i mars som planerat. Det hölls i stället 
den 22 augusti utanför Kulturhuset och besöktes av 13 medlemmar. Föreningen har 116 medlemmar 
(120 st år 2019), av dessa är en hedersmedlem. Därefter fick styrelsen följande sammansättning: Lena 
Ansebo ordf.  Eva Grip v. ordf.  Gunilla Almqvist kassör,  Ann-Sofie Haraldsson sekr.  Robert Frank,  
Tommy Svanberg och Krister Wiengren samt Lennart Hansson som suppleant. 

Föreningen har haft följande kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Robert Frank.   
Guidning, arrangemang och marknadsföring - Eva Grip. Parkens biologi - Lena Ansebo. 1600-talsmat 
- Yvonne Mortier. Utställningsmodellen - Gunilla Almqvist samt Hemsidan - Ann-Sofie Haraldsson.

Det har hållits 12 protokollförda styrelsesammanträden, varav ett telefonmöte, några möten utomhus
och ett par digitala via Zoom.

-  I vårt utställningsrum har parken åskådliggjorts med en modell som tillverkades 1994. Det som 
först var tänkt att levandegöra den, ändrades till att byta ut den mot en helt ny modell. Den nya 
omfattar förutom parken även hela radbyn och vidare norrut med kyrkan och ryttmästarbostället. En
grupp av föreningens medlemmar påbörjade arbetet, men på grund av risken för coronasmitta har 
det mesta av arbetet utförts av två av föreningens medlemmar, Helen och Ulf Sivhed, Nyåkra, med 
bistånd av arkeolog Anders Ödman, Kävlinge. Modellen har därefter försetts med en skyddande 
glaskåpa.

Modellen som gestaltar 1680-
talet är mycket detaljrik med 
bland annat en folkhop som 
leds av prästen på väg mot 
kyrkan. De går förbi klockarens
boställe vars gödselhög låg där 
församlingshemmet nu ligger.
Kyrkans torn är efter hur det såg 
ut innan det nuvarande byggdes,
vilket enligt uppgift kan ha varit 
på 1500-talet. Utbyggnaderna 
söderut gjordes senare.
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Här syns både kålgårdar
och humlestörar vid ett par 
av gårdarna längre österut.



- Föreningen har av Riksantikvarieämbetet beviljats 57 000 kr för att finansiera ett bord ett ställa vår
nya utställningsmodell på, glaskåpan och en del av Anders Ödmans arbete.
- Föreningen fick 62 568 kr från Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta avser grässlåtter och 
röjning, slåtter i den stora dammen, uppsättning av nät som halkskydd på de äldre spängerna och 
broarna samt oljning av de nya, hållande av ny guidekurs samt fika till guiderna efter sina 
guidningar. Av kommunen har vi beviljats förlusttäckningsbidrag till detta så att vi inte själva 
behöver ligga ute med pengarna. Inför 2021 ansöker vi hos Länsstyrelsen för motsvarande åtgärder.
- Föreningen har fått 17 000 kr i verksamhetsbidrag från kommunen. Som motprestation skulle vi 
bland annat ha informationsträffar på fyra äldreboende, men på grund av de restriktioner som 
infördes på grund av coronan så blev det bara på ett boende.
- Föreningen har av kommunen beviljats evenemangsbidrag om 7 735 kr till trädklättring på en av 
våra ”Rolig lördag”. Dessutom har vi beviljats bidrag till en släktteater samt en föreläsning av Dick 
Harrison, men dessa har inte kunnat hållas, så pengarna får sparas till 2021. Under 2019 fick vi 
investeringsbidrag på 10 000 kr dels till röstförstärkare och dels till den nya modellen i utställnings-
rummet. En del av detta har använts först det här året. Dessutom fick vi 5 446 kr av kommunen  för 
minskade intäkter på grund av coronan. 
- Våra aktiviteter utför vi i samarbete med Studiefrämjandet och vi har i år förutom ekonomiskt 
bidrag även fått en beachflagga av dem.

- Får har betat i parkens två södra kvarter under större delen av växtperioden.
- Munken som har läckt har nu tätats.
- Gravtumbaresternas nya skötselråd om att årligen spraya dem med etanol, har utförts.

- Fagning med att ta bort ett träd som fallit samt grenar och löv i parken ägde rum den 18 april.
6 personer deltog.
- Vi har haft tre arrangemang med namnet ”Rolig lördag”. Alla gångerna har man kunnat gå på 
styltor, bära vatten med ok, tvätta med klappeträ samt gå på skattjakt. Den 13 juni var det dessutom  
trädklättring med Embla träd, den 29 augusti prova-på-aktivitet med Satserups bågskytteförening 
och den 19 september var det äppelmustning. Ett fåtal familjer kom varje gång, men resulterade i 
några nya medlemmar.
- Guidning har pågått varje söndag från maj t.o.m. oktober. 109 personer har blivit guidade men 
inga grupper har besökt oss det här året.
- I samband med det rikstäckande arrangemanget 1000 trädgårdar den 28 juni hade vi extra 
guidningar samt visning av en TV-inspelning från 1997 där programledaren Gunnel Carlsson i 
parken intervjuade trädgårdshistoriker Marie Hansson i serien Gröna rum.
- Den 1 augusti guidade vår medlem Kennet Lindborg oss i det historiska Kristianstad som anlades 
på 1600-talet av Danmarks kung, Kristian IV.
- Den 13 september deltog vi i Kulturarvsdagen med en extra guidning samt guidning i kyrkan.
- Alla skolklasser inom Hörby kommun har erbjudits gratis guidning i samband med att man läser 
om 1600-talet i klass 5-6, men ingen klass besökte oss i år.
- Guidekursen hade detta år fem deltagare och det resulterade i tre eller fyra nya guider. En ny 
guidekurs planeras till nästa år och bidrag har sökts från Länsstyrelsen till att bekosta den.

- Skattjakt har från påskhelgen till och med novemberlovet pågått i form av att barn med hjälp av en
karta kan leta upp trätulpaner med en bokstav på. Bokstäverna skall bilda ett ord och därefter fick 
man denna sommar en gratis glass på Önneköps bageri eller när det är specialarrangemang välja en 
sak ur skattkistan.
- Under en eftermiddag på novemberlovet hade vi bemanning för att ta emot barn från Hörby 
kommun. Förutom att gå på skattjakt kunde man prova att skriva med fjäderpenna och gå på styltor. 
Man kunde också grilla egen korv på glöder efter öppen eld. Det blev ingen större anstormning.



- En skylt om byns historia har satts upp vid Församlingshemmets gavel. Länsstyrelsen har bekostat 
den och den ersätter en gammal skylt.
- Över vägen ner till parken finns numera en bom och en skylt med fordonstrafik förbjuden. Vi har 
även satt dit en skylt med texten ”Välkommen till fots”.
- Föreningen har köpt in ett begagnat tält att kunna använda vid arrangemang.
- Vi har en planering att få gjort en ny långsiktig åtgärdsplan om vilka undersökningar som kan 
göras för att få fram mer information om parken. Kontakt har tagits med Aja Guldåker från Kulturen
i Lund som tidigare erbjudit sig att vara behjälplig. 

- Vårt informationsblad om parken och föreningen uppdateras löpande och detta finns som tidigare 
tillgängligt på olika platser i Hörby.
- Vår hemsida och vår Facebooksida hålls uppdaterade.
- Föreningen har annonserat i Östrabybladet, Magasinet Skåne samt på riktade Facebooksidor. Vår 
verksamhet marknadsförs även på andra Facebooksidor.
- Vårt samarbete med Kulturhuset och Radioföreningen har utvecklats med ett par gemensamma 
träffar och vi har tillsammans annonserat i  Skåne Gruppresan.
- Föreningen är medlem i MittSkåne Turism, Det gröna kulturarvet, Trädgårdsriket samt Skånes 
Hembygdsförbund genom vilket vi bl.a. får person- och ansvarsförsäkring. Vi finns även med i 
Länsstyrelsens databas minnen.se/tema/platser samt bokningsbart i kalendern hos Visit Skåne. 

- Carl-Gustaf Svantesson, Stockholm, har skrivit en berättelse om sin anfader Magnus Plagman som
bodde i Hemmeneköp och var löjtnant i Sallerups skvadron. Han satt fången i Ryssland efter det 
svenska nederlaget vid Poltava 1709. Artikeln finns på hemsidan.
- I anslutning till forskningen om Sallerups by under Jöns tid och som underlag för arbetet med 
utställningsmodellen sammanställde Ulf Sivhed sin forskning under rubriken "Vägar, hus och 
hägnader under 1600-talets slut till 1700-talets början". Även den finns på hemsidan.

…...........................................        …......................................      ….......................................
Lena Ansebo  ordf.     Eva Grip v. ordf.        Ann-Sofie Haraldsson sekr.

….......................................... …............................................          
Gunilla Almqvist kassör          Robert Frank                     

…........................................... …............................................
Tommy Svanberg Krister Wiengren

Tack till alla Er som har gjort årets verksamhet möjlig bland annat genom allt arbete i Parken, olika 
guidningar och annat frivilligarbete som gjorts.
Tack även för alla ekonomiska bidrag! Styrelsen

https://minnen.se/tema/platser

